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Geel Wit B, C en de dames beginnen
4 februari 1995 aan een nieuwe compe-
titie. Hun indelingen zijn a1s volgt:

B, 3e klasse A

AYC (Sexbierum)
FC Birdaard
Cambuur/Leeuwarden
Dronrij p
Geel Wit
Marrum
Minnertsga
St. Anna Parochie
YCR (RÍnsumageesL)
Wykels/Ha11um

C, 3e klasse H

Anj um
BCY C2 (Bergum)
Bergum C2
Camhuur/Leeur+arden
Drachten C2.
Drachtster Boys C4
Geel Wit
SC Yeenwouden
VIOD (Driesum)
WIOC

dames, 3e klasse B

Be Quick 2
SC Berlikum
Geel ldit
Houtigehage L

Houtigehage 2
SC Kootslertille
ODV (l,rli;'nj ewoude)
St. AnnaparochÍe
I,rlykels/Ha11um

ALGEI'IENE LEDENVERGADERING

In verband met de vergadering van
Dorpsbelang Buren op 3 februari -s
de voor die datum geplande algenel"
ledenvergadering van Geel l{it ve:-
schoven naar zaterdag 18 februa:-.
aanYang 20,30 uur in de kantine.
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NOOPDEN OE Í3AÀS

Onlangs kuam ik in gesPrek met SíP

Kiewiàd, ook wel bekend als Sip van de

Kooi, omdal hij daar woonde' Hij wees

," oí een omisiie in heL jubileumboek
aat it had geschreven ter gelegenheid
van het 60-jaríg bestaan van Geel Wit'
Daarin ontbiaken namelijk de uitslagen
van de r+edstri3den die Noord Buren tegen
Zuid Buren had gesPeeld,
lilanneer dat precieÀ is geueest kon Sip

nÍeL meer u".t"11"r. We1 dat het voor de

oorlog was.
Dat is namelijk de Periode geweest

,"Àti, Sip voàtbalde' Een sÈer was hij
niet, zo Lekent de man, die nu alr+eer

decennia lang in Nes woont' Bij Geel

I+:.t speelae Ëi3 meestal in het Lweede'

Veefai a1s lintsbuiten' maar a1s Foppe

Kiewiet meedeed dan werd de voorkeur

s"gàr"n aan diens snelheid en verhuisde
§ip tt."t de linkshalfstek'
Voàr de noord-zui-d-confrontaties was

de scheidslijn getrokken over de

Hoofdweg en àe Kooiweg' Omdat..de

woningei op de Kooi aÍlemaal t'besuientt

de Kooiueg stonden werd Sip dienovereen*
komst.ig ingedeeld , Z\n team had de

grootsfe móeite om e1f man bij elkaar te
krijgen. Vandaar dat zelfs zijn oom

P"rË"a (Baaike ) Molenaar, ondanks

diens relatief hoge leeftijd, werd

opgetrommeld.
.qài A" Esther }leindertsweg stond destÍjds
een café. trDaL waar uL kroechje fan
Metke Paulus. De speulers fan Noafd

waren de matadors. Sij daagden oans uut'

"i3 
.ou" wel even trinnett ' Noord beschikte

orËt "p"lers 
als keeper Frans 0ud' Jaap

en Teun Metz, Rikus Oud, Anne Kooiker'
Gerrit en Piet Boelens en Antoon 0ud'
Een foto uit het album van Sip Loont de

opponenten van r,leleer:
Wi-ifem Pïetz, Dirk Brouwern Paulus
Brouwer, Peetje Brouwer, Barend MOlenaar'

Foppe Kiewie&, AnLon Brouwer, PieË
Btàuorer, PieLer Brour+er, SÍp Kiewied
en Tiemon PIeLz, Met de laafste ís
meteen de spelmaker van Zuid genoemd'

Yooral dankzij hem is het er nooit
van gekomen dàt de ttnoorderlingentt hun

g.oot"pttak waar hebben kunnen maken'

l" ..ràt" wedstrijd eindigde in 4-2
voor Zuid. t'Doii mós ur un rvanche
kórnme, maar weer lukte uL hun-niiit,
ut woí ddu T-Z.nadat se de daatde wed-

strijd met 5-l+ ferloren binne se maar
fiRÉjffi {1"$fi §.}6-nÉs0-ïE 42qga

-z-



j i-Lskeienrr , vertelt Sip net gepaste trots.
.- = duels t'/erden op Itneutr':1'r terrein
afgeiverkE, en wel op her ' ei.and achter
ie boerderij van Fiet I'cc:,.rer aan de
ii.ooivreg. Eerder !/aren iie ":eiballersr,,ei actief in de duint- =-' ' :et verleng*
Ce van de liazeweg, kan S--: z-,-ch herinne-
ren. De eerste keer dat l-.-.- zelf mee-
iieed v"'as toen hij zomazr ==rs kr+am

kijken. Pastoor Koelman' 3È: van de iní-
tiatiefnemers bij de opr:-ci::-ng van
Geel idit, ncdigcie Sip ui. .; mee Èe

<ioen. Veel aanpassing ',' a-= - aar niet
vcor nodj-g, wanL net a1*' :e spelers liep
Sip op klompen. "De hó's:e:-' flogen je
öm de oren, weet Sip ncg. i-cil -'taaL hem

ncg goed bij hoe de zieLeri:rder
reageerde op Sipts eersle :alcontact.
ttWÍthieL waar rieo want ik skópte de

ferkeerde kànt uut. Ik ;re:. :aak dinke
moeLen an wat mien swage: -rrk Tieman
altied oYer ut foetbal-1en s=i; se
flieche hun doaci óm un s:'.: Koöleer
te bemachtegen, dan heue se ut in dan
trappe se ut weer fót".
Het tuig waarmee u,erd gesPeeld kon
hei predikaat voetbal naur.eir;ks weg-
dragen. De spelers vergel-eken het leer
met'lkurkesakkentto stootkussens voor
schepen. Gebruiksvriendeli-rk 

-:1j nat
ueer Haren deze ballen a1l-errnrnst:
ttSe ruare niét te huffen of te rissen in
as je kopte Can ginge je soawa'- dei;r
de groan" 

"
Sip heeft ook cp voetbalschoenen ge-
speeid. "Dat kón ur noch net fan óf,
hoewel ik kostwinner \.daar Ómdat rnÍen

vader a1 cverleed Coö ik 15 jaar waarr'"
Na de oorlog heeft Sip noo";-t meer ge-
voetbald. I'Je1 bleef hij Ce verrlchtingen
van later generaties volgeno a1 dan niet
met de fotocamena 1n de aarrslag ' Een

keer heef t hlj een complete 'wedstrij d

op film gezet. Dat was in i983 toen Geel
UÍt tegen het nationale e1Íta1 van

Roemeníö speelie . :< ,,,',4.
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Vierde klasse A KNVB

Rood Geel
Harlingen
GAVC

Irnsum
St. Annaparochie
Geel hlit
MKV I29

Stiens
DTD
Dronrij p

Blauwhuis
SC Terschelling

Reserve hoofdklasse FVB

FVC 3
Zwaagwesteinde 2

Dl0/Oosterwolde 3
Sneek Hovis 3
LSC 1B9O 2
de Sweach 2
Cambuurlleeuwarden 3

Jubbega 3
Rood Geel 2
Geel Wit 2
Heerenveen 3
Harkema 0peinde 2

Reserve tweede klasse B

Geel I{Ít 3
St. Annaparochie 2

Nieuweschoot 4
LAC Frisia 4
Nicator 4
RES 4
DTD 3
Cambuur/leeuwarden 4
Drachten 4
Zraaagrtresteinde 4
de l,Jalden 2

Derde klasse C FVB

Friesland 3
ONB 5
Trynwalden 3
Geel l{it 4
Harkema Opeinde 4
Cambuur/Leeuwarden 6
Surhuisterveen 3
Dokkum 3
Buitenpost 2
LAC Frisia 5
FVC 5
Rood Geel 5

11 20
11 11

11 16
11 16
li L4
1i 12
11 10
11 10
106
104
11 3
11 2

10
9

10
9

10
9

10
10
10
10

9
ö

EVB

17
15
13
11
11
I
9
7
7

6
5
4

916
8 13
B 11

810
B9

109
71
B7
B6
60
BO

10 15
914
912
9 11
810
910
910
99
87
Bl+
93
91
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B-junioren 3e klasse

Eastermar
Drachten 3
SC kootstertille
ASC

Geel Wit
Noordbergum
SC Twijzel
Harkemase B0ys
BCY 3
RWF 2
SC Veenwouden

C-junioren 3e klasse

Rij perkerk
VVT
TTBC
de Lauwers
0ostergo
SC Veenwouden
Geel Wit
Anjum
VIOD
I,\rI0C

Bergum 2
Be Quick D 3

D-pupÍ11en klas 405

StÍens
CSL
Berlikum
Sparta r59

AVC
Robur
St. Annaparochie
Geel Wít.

D-pupil1en klas 545

Geel Wir 2
Sparta '59 2

AVC 2
Berlikum 2
Nicator 2
Leeuw. Zwaluwen 2

MKV ,29 2

CSL 3

E-pupillen klas 509

Geel Liit
FC Birdaard
TrynwaldsLer Boys
VIOD
YCR

Trynwalden
Broekster Boys
Dokkum

óTANDeN

914
974
913
812
B 12
B9
96
B5
o/,
ó/
77

918
10 77
976

10 13
10 12
10 L2
97
B6
85

104
9l

10 1

24)/,
22
22
tl
a.lZL
IU
2A

') /,

t-1
22
!L

11
11
2I
20

l4
l4
72
22
11
2T
20
20

E-pupil1en klas 543

Broekster Boys 2

ASC 2
Oostergo 2

Buitenpost 4

Geel Wit 2

Kollum 2

Anj urn 2
Blija MP

Dames derde klasse B

Wykels Hallum
Geel Wit
Bergum 3
Be Quick D2

V]OD
Anj um

Holwerd
Wardy
Zwaagwesteinde
Marrum
I'C Birdaard

Melsjes klasse 783

St. Annaparochie
Robur
VIOD
Geel Wit
Harlingen

24
l+
ZJ
'))
a')LL

21
20
2A

815
10 15
713
910
7B
88
86

106
95
94
,9 4

L2
72
L2
10
20
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HET V.Ë R+{AAL VAN EEN

PAAL

Q*" àcSet;qel , voor I ezea ...h)
Er was eens een boom in een groot
bos. Hoog was zijn kruin, kaars-
recht zijn stam en zijn wortels
warm in een bedj e van mos.
Hij sEond maar te groeien a1 vijf-
tig jaar 1ang, hij was bijna de
grootste en dus hoogste in rang.
Maar op een dag was het uit met
de rusL in heL bos, daar kwamen
machines en mannen err paarden en
ook onze booin was de klos.
De zagen kietelden eens goed aan
zl-jn stam en daar gÍng hij ten
onder statig en stram.
"Zo dacht de boom, maak je nog
eens lrat mee, tt eersL ï^Ias ik boven
en rtu weer beneett,
ïoen u,erd Íe weggesleurd en in
een rivier gepleurd en daE is
allemaal waar gebeurd.
Het water in de rivier stroomde
snel en fe1 en de boom dacht zo-
lang ik nieL zink dan red ik het
wel.
Vele stammen dreven met hem mee
door indianenland er na een tii d-
j e zagen zíj een houtzaagmolen
aan de kant.
Daar h/as het met de zwemmerij
voorbij en keurig oP een rij ,

verdwenen ze in een goot. Eerst
werden ze van hun bast ontdaan,
daarna keurig gezaagd: vie werd
er ooÍt meer geplaagd.
Maar onze boom, dik en recht werd
een beste balk dat moet gezegd
en hoe is het mogelijk, hij kwano

op Àmeland terecht.
Na een storm enorm ging hii over-
boord in is bij Buren in het zand
gesmoord.
Daar werd híj door mannen van GI4l

gejuL en na een do1le rit, ge-
dumpt op de Noordwal.
Na weer gezaag, getÍmmer en ge-
verf was de klus geklaard en onze
boom-ba1k tot heillge doelPaal
verklaard.
Jaren diende hij zo een goede
zaak want vaak was het voor de
tegenstander bijna raak. Maar dan
stond daar die besLe Paal en uÍt
was het verhaal. En de schoLen
van Geel l^lit, geen enkel Probleem
binnenkant.-paal-hij -zi E !
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geld en goede

van Heeckerenstra'at a2. Nes-Am
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Toch deden weer en wind hun werk 
'

met vocht en Yorst' voelde hij zr-cb
niet meer zo sterk. En af en toe
bíj harde wind begon hii te zvie-
beien en \,ias het bij na gebeurd meL

onze vrind.
En in de laatste minuut van de
laaLste wedstrij d var hets seizoen
werd Geel l4lit dankzij hem toch
kampioen.
0nze jongens moesten winnen en

stonden Yoor maar die sPits Yan
de tegenstander was erdoor'
Een dàverend schot, vol oP de Paal
en die was kaPot -

HeL laatste fluitsignaal, Geel !Íit
kampioen maar otze vriend lag
verrot in het groen.
fn de kantine werd gefeest met veel
kabaal maar het was wel het einde
Yan onze paal en dus dit verhaal '
Erg hè !

H. R.

Koos, Catrien en Anna
Mo I enaar

nogi van harte gefeiiciteerd
met jul I ie

,,Margraretha Diana 
ffim(redaktie)

DE RVSADVISEUR N.ENKTAAN ALLES
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Als het om verzekeren, hypotheken en financieringen gaot
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ÏÀN (en de) l{oL LAN §E R"

[veeslAqc e.vE ras) -

Ik ben van een generaEie die Han Hollander
alleen maar kenL van het plaatje. fk ge-
bruik bewust het enkelvoud, omdat ik ei-
gen1i3'k maar rn foto van de man ken. Ge-
stoken in zotn jaren dertig-pak, na-
tuurlijk meu hoed, staand achter de
AVRO-microfoon. Zo deed, hij verslag van
belangrijke sportwedstrijden, net name
interlands.
Diegenen die hem hebben meegemaakt
spreken nog steeds roemend over Hollander.
Af en toe wordt zijn stem uit de oude
doos gehaald en dan denk ik: was dit tm

nou, was dat nou zo bíjzonder?
Voor die tijd wel. Hij inas de enige
radio-verslaggever. tr{ie nieL in het sta-
dion aanwezig was !/as op zijn commentaar
aangehrezen. Tegenwoordig worden a1le
belangrÍjke wedslrijden op televísie
uitgezonden en blijft er voor de commenta-
toren bij de beelden nieL zoveel meer
over om Le conÍnentariören. Ze hebben
een lijstje voor hen met de personalia
en rugnumners van de spelers zodat de
acteurs voor hen iets gemakkelijker her*
kenbaar zijn.
De tv-reporter heeft dan ook de ondank-
bare taak om iets te maken van een duel
waarover iedereen in de huiskamer zijn
oordeel kan vormen. Zijn collega voor
de radj-o heeft het iets gemakkelijker,
Die kan er yoor de luisteraar zinnige
informatie bij vermelden, zoals waar
op het veld de actie is, hoe spelers
reageren en waL er zich verder zoal
1n het stadion afspeelt.
Hoewel ik als kijker deze mededelingen
a1s overbodig zou moeten ervaren heb
ik toch vaak het radiogeluid bij de
tv-beelden. Dat komt ook omdat ik gruwel
van de verteltrant van het gezelschap
bij Studio Sport. Eddy Poelman en Evert
ten Napel zouden wat daÈ beLreft broers
kunnen zijn. HUn zinsopbouw ls om te
huilen. Zij zu11en nooit zeggen: Jan
WouLers speelt Pet,er van Yossen aan.
NaLuurlijk niet, hoor ik U zeggen, zíj
spelen niet voor dezelfde vereniging.
Nee, er is een andere reden r4raarom

deze zLn niet uit hun kelen komt. Het
moet kort, dynamisch. De zin wordt ge-
splÍtst en ziet er dan za uílu: Jan
!íouter, die Peter van Vossen aanspeelt.
Deze zín gaat. nog. Anders wordt het
wanneer iets a1s dit over hun lippen

\

\

)

rolL: Ronald Koeman, die een hard schot
in de benen heeft. Dan denk ik dat de
verslaggeyer na de komma met een bij-
zin bezig is en dat er dus nog belang-
rijke informatie vo1gt. Niets daarvan,
heL schoL gaat naast en het Ís de
keeper die het spel hervaL met een
doelcrap. Nog zoiets ergerlijks wat
ons dagelijks taalgebruik is ingeslopen:
het is Marc 0vermars díe Henryk Larsson
van een prima voorzet bedient, die de
bal evenfraai weet in te koppen. (ik
moet toch een beetje de aanhangers
van a1le clubs tevreden houden) Nee!
Het is inderdaad Marc Overmars dÍe
dat doet, maar het kan anders: Marc
0vermars geeft prlma voor op de fraai
inkoppende Henryk Larsson. fk ga er
van uit dat Larsson geen leeghoofd Ís.
Hij zal besL wat r,relen, maar hij weet
niet in te koppen, hij kopt gewoon.
Ik weet ook wel dat de voorzeL van
0vermars te lang voor de verslaggever
onderweg is om de actÍe van Larsson
er in een adem achteraan Ee vermelden.
Enige clementie in de rÍchting van de
maanen op de persLribune is dan ook op
zijn plaats. Flaar zÍj dienen zich te
realiseren dat hun spreektaal door
miljoenen mensen wordt opgepikt en
verwordL tot onze schrijfEaal.
Ziedaar het probleem waarmee de redac-
teur van een respectabele streekkrant
worstelt. Wekelijks moet hij in de
slag met zinnen als: het was precies
half drie toen de scheidsrechter het
beginsignaal blÍes en: heL was de
linkerspits die het strafschopgebied
raiist bÍnnen te dringen, maar de keeper
wist de ba1 nog aan te raken. De daar-
opvolgende hoekschop leverde niets op.

Koos Molenaar
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F{OTEL"RESTAURAN?

TIE N
Elt geelwitte F-jes,
Liepen door de wei,
Daar kwam een do77e stier aan,
Tien sprongen opzy.

Tien geelwitte E-tjes,
fjetsten naar het Oerd,
Eentje kreeg een J.ekke band,
En bieef Togeren by Sjoerd.

Negen geelwitte D-tjes,
Gingen graven ap de Hon,
Sl.echts èèntje vond ook gas,
Acht keerden weerom.

Acht geeTwitte C-tjes,
ZeÍommen by het strand,
Eèntje richting Noorwegen,
Zeven Teegden de picknickmand.

Zeven geeJwitte M?-tJes,
Zetten netjes op het Wad,
En toen heeT rap de vToed kwam,
Werd er èèntje heeT erg nat.

Zes geeTwitte B-tjes,
Hakten bomen in het bos,
Vyf riepen .' "OIfD.E-RLJIT,' ,
De zesde was de kl.os.

Vyf geelwitte MJ--tjes,
Gingen tekeer in de Dugout,
Vier kregen 7ik-op-stuk-beleid,
De vyfde was echt stout.
Vier geelwitte AA-tjes,
KTommen in de írlessertoren,
Drre konden een beetje vTiegen,
Dus had de vierde het verl_oren.

Drie geeTwitte senioren,
Gingen naaï A,JAX in de Meer,
Eèntje riep : t,Hup Feyenoord,',
Die zagen ze dus niet weer.

lwee geeJwitte bestuursTeden,
ffesen de clubvlag hoog in top,
De ene trok veel te hard
En kreeg de mast op zyn kop

Eèn geelwit redactie-lid,
Componeerde dit mooie 7ied,
Hy zingt het nu in bad,
Daarom zie je hem niet! ! !

R.eeweg 29
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rRAIIl§ Tax

Amelared
Achterdijken BO 97 63 JV Nes

Telefoon 4201,A

ff{f"§fYf {{§y".y"§ ds ,u§s rsd qal6o

,<ÈNN Í§ i4A Kt N G MET :

Murk de Jong
27 jaar oud enmet Elten in Nes
Wiebe Wesselspad.

woont samen
aan het

op Ameland

!{aar kom je vandaan
Ik kom \aarcrclijk uir Groningen,
moar ik ben geboren in Frie,rlrsnd.

Waarom ben je
komen wonen

/M§W-§X,9**é**,,
*J<*§É%fe'ffi@;

Omtla.t mijn v,ricntlin, Eilr n rlu,;, hirryvcrkÍ hij de gcm(efi{c.

I:? j^e gevoetbald voordar jebrl Geel- tiit kwam en waarhebr je gespeeld"
Jazekcr. Bij Stct:nnti.ikenvoltl, Oo,rtarprtr_
kcrs en hii GRUNO

?f welke plaats (en) speeldele.
Krtpcr, AlÍij(l rsttrlu.da lrtr.

Heb je we] eens in een eer*
!t" team gespeeld
Ja ik heb hij Gruno (4ekta.t KI{VB) tvt,l
a.nkele karen in ht:t J c rccln ,gc.t.peell,
t1toilr nonncrol s:pccÍtlc ik in htt 2a elítrrl.

Je speelt nu bi j Geel i,,lit,hoe ervaar je dat.
lUc.l grctl, hoctvel ik in hcr ltt:,qitt )r,(,1
(.r'(.il ilIoe.tI w*afifi(Ít, hij Gt.Ltttrt kttuttt ik
dire.t't in. het 2c uit cn lti.j riir:r
preskran «rkre je nttcrr hcr ,?a ot''no.q
lager.
BÍ,i Gcal Wit hegin .la lua,q cn tlto(t .i( .f(,hcwi.jz.cn (»n lto.((t. tt, t:1ti,1s,71.

Tut vind je van uitwedstrij_
den.
Even yvenn.tn, t,ortr(tl tJt, r(,i.t,
cer,yt de. hxtt tlctn t!e butir.t. [)r, hrxtt
tr:rug is ultiltl ccn ,fi,c.tt.
ln. Gro.nin,qan .tpeeltlc tlc konpttritit, zic,haf'ín de ,tftttl, drtn ,ging .it op'r,i,qan ,qcla_ganlicid. nilur hct v,eld van i\,., *iqrn'r,,r,r_
tltr.

I
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Heb je favoriete sportPro-
gramma's.
Sturlio Sport is er wel. eefi. vtn
en. die Twrc Niutwe. Koaien. vln. Vermer

B(n (n Spaan..

Favoriete Sportman ?

Dar is eigcn.lijk Hi.lhert van der Du.ittl,

ietwat warrig, romma.l.íg, aparte ma.ïl.,

z.it r»ok in. tle genzecnteraad,dat zt14,t al.les

cl.

Doe je ook nog aan ander
sporten
Schao.tsen en tegenwoordig ook Badmin-
t()n..

Vind je dat
baI.
Nee. Macr als
wxtr allc.t.

leuker dan voet-

er il,r i,r g,oat schaof,rcn

Ben 1e in politi-ek geinte*
resseerd.
Politiek spreekt me we1 aan
i.k vind het wel interessant
om te weten hoe tlc i«ken ,qercgtltl
\fltft|(n.

Welke krant lees je het
I iefst.
Lt c ttv,o rtl e r Crtu ro il t

ldat vind je van het GeeI-
Wít Nieuws.
lk tltnk rlut ltcr wcl etn uardig hlad it,
tnaur ik lteh hcttt nog, niet otlttton!,cn.
Vtl.qtnd,t(í?,o(n n((m ik e(/t nhonnt
tlt? 11 t .

Hoe vind je de clubkleuren
van onze vereniging
lcÍwuÍ bleakle.s, he t yttl kon vvcl \,r(tt

g,c lr r.

Ki, j k j e veel TV en waarna .

Als ik tijtl ltch ki.ik ik lvcl, nartr c'ttttttttlv'.t,

ttktuulittittnpnt,qrtttttt'tle',s cn nutuurli.ik
,\;pt)rt.

Heb je hobbies of wat doe je
in je vri-je ti-jd.
ll; stud,ecr nog aun dc Noordc.li.lke Hoga-
school in Lcuttvurtlcn, tlor i.eg,r ai,qtnli.lk
al gcnocg tlc.nk ík. In nl'n vrijc ri"ltl wtcr
ba.l ík en bcn ik wn ri.jd nr rild raxi-
chauffeur.

Spreek je Fries bij uitwed-
strijden in de provincie.
Ne.e., maor ik ver,ttct het *,cl ,qoad en dut
i,s wcl ecn,; anrtlig cn ook we.l aan.y ltun-
d.ig. Niu dan ?

Hoe den je over shirtreclame
en reclame langs het veld.
Voor dc cluh is lttt aen goctlt zauk tlcnk
ik. Voor mij pr:r.trxtnlí.fk hoefr hat nitr
brsl.i..Er.

Ben je muzikaa] ?
Ne.an

Wat zrln je toekomstplannen
zowel maatschappelijk als
sportief.
lk hoop over drie msunden mi.ln ,ttutlir
ïIBO ruunog,ctnent ctf tc rontlut t,n tlon
tvark «tcken. bijv. in tlt recrcutie.
Op sportitÍ' gebictl wil i.k no,Q, wal cvctt
hl.ijven. voeilrtllen.

GEEF EEN KORT ANTWOORD OP DE
VOLGENDE WOORDEN:

Harry Vermeegen
Kanjcr
Nederlands elfta1
Dubieu.s
Cambuur of Heerenveen
Cantbuu.r
De amelander vuurtoren
I-itlttpunrjt, i n ir tl trr.trt't ni.t
Amelandi-a
B e zi g h ei d.t Í lt c rcr p i e

Top Oss
Ac'lr. ju
Evert van Benthem
Over de top
Pindakaas
Lckkcr

*14 € .-15 _



Fiets je graag en waarom
Jrr ik hen lck op.fict,ren lckkcr in tle

?t»ner in tlc ?ltntcr mel Ell(tt op tle
Bluc'k Ea.qlc tloor tle Ncdcrluntlsa draven
tlnl stuot tl1t, w(1. (tqn.

zou je medewerker van dit
blad willen worden.
O.jawel.

Hoe vond je het kerstzaal-
voetbaltoernooi ?
Geen idee

Heb je meegespeeld.
Nee

Waarom niet
/li rt:l.rr nitt tlor ?r een [oernotti tt,a.\

Ben je niet benaderd ?

N((tt

Was daar een reden voor ?

Gtan itlet.

Vreemde sÍtuatie, organisa*
tie hoe zit dat ???? (red)

Zeg Murk wil je nog ergens
op terug komen, ho9 iets
opmerken ?

Hij zwí19L, denkt dieP hà,
glimlacht en blijft zwl-igen.

je.
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't VAN FIEECKEREIJ hui-s
.- gaierie * brasserie * restaurai:t *

ni eurabouw-"ond.erhoud.*verbouw
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KERSTVOETBALdETJ EUG D IG EN.

Sinds 1994 zitten miin jongens op voethal. Dat
klinkt alweer als heel lang, het ziin sleehts een

paar maanden. O«rk was het niet mi.in irlee, rnaar

nameliik dat van mi-in vrouw. die heeft uuk wei
eens iets te vertellen. In huis hen ik cle haas.

rnaar buitenhuis mag ze het af en toe proheren.
In ieder geval kreeg ik opclracht ze na'àr vcethal
te brengen. Dus dat doe ik clan. De trainer hleek
tevens penningmeester van de vereniging te zijn.
Geen toeval dus dat ze al z<'».iong er bii mogen.
Wij mochten vroeger pas toen wi.i acht .iaar oud

waren, en dan m()est je eerst txlk nrtg een .iaar
heel lief zijn, anclers ging het tèest helernaal niet
cloor. Maar of ik mii wel even positief op wil
stellen, asjeblief .ia oké. Geen probleem want de

mannen vinclen het prachtig!!l

En toen kwamen cle kerstdagen. en of ik wel wist
clat zii een weclstriicl rncasten spelen? Nu was ik
als "vriiwillige" viiftal begeleitler ingetleelcl, clus

ik wist ergens van. Trots kon ik nri.in ttrannen

mecleclelen dat hun eigenste pappie, als rlè Van
Gaal van Geelwit. op het kersttoernrxri A.IAX
oncler zijn hoecle hacl" En clat ik dus wist wie er

bii AJAX, FEYENOORD. P.S.V.. enz.enz.

speelde. Na het voorlezen der namen liepen de

ernoties al aardig op. En toch was het ncg lang
geen Kerst.
En toen het wel

Kerst was, was het
n()g geen derde Kerst-
dag. En toen was de
kalkoen al ()p

varler gaarl
Eindelijk 27 dec.
I L30 hetraden cle

.ionge glacliatoren cle

arena. Na enig ge-

zoek en geroep waren
cle tearns bijelkaar, nu

n()g z() houclenl FIet speelvelrl wordt crrigszirts
aangÈpast. cle vi.iftat-hegeleirlers ziin rzerpiicht rle
rkrclÈn vast te houden opdat er geen pupil r.,erp-

letterd w()rdt. Dann geht's ios. Het tautisch in-
zicht van deze .iilngens sn nreiclen naLiclt r"lc per'-

tectie: daar lrraar de bal is rnoet.ie ziin. hee! puirr
en heel rvaar! Er ()ntstaat dus een klu."ven tlep-
pencle ltenen. Springt de hai llorir een goei"lc trit;r
uit deze groep. dan client nren zicit snci tc oli-
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enteren, (wie hen ik, waar hen ik. en u'aiir is de
bal) en dan cl'r achteraan! Gaat cle lral richting
één der doelen dan is cle kans (lp scrlrcn al orn
aanwezig. Van tle tiicleli.ik aangestelr.le keepers
r.nag niet verwacht worclen dat zi.i zich rnet

gevaar voor eigen Ii.if en leclen in cleze m:ute
st()rten !

Eigenli.jk zouden rle doelen wel tu,ee keer zir
grlx)t rï()gen zi.in want als er iets is clat teli. dan
is het wel scoren. Het maakt niet echt r,,i rric
wat wanneer geclaan heeti. ntaar n ie si()i-)rt
steekt de horst vorlnrit en is dé man of rrouw.
(Waar heh ik rlat vaker gezien ?????t Helaas
worclt er niet el ke weclstrijcl gesc().)rd. rrant die
ster in hun ogen is elke keer weer lTitrol \3 gg11

tl ik rrur heefï een ietler twee of tlrie (rf sL,tl: nrrB

vaker gespeeltl en rlaakt Frans er een einil aan.

De punten worr"len geteld en tlan hliikr Jlt alle
cltïallen even veel prrnten hehhen. En rlLr: ir cr

voor ietlereen een echte rtredaille. \'',t,':'Je lezer
oï'lezeres die hiel enige clortrgest()kin kaarten
vernroerlen, verrviis ik gaarne niiril ,.le cintlri it-
slag hi] rle senioren waar in cle * innaarsrontle
ook alle tearrs geli.jk einrligden en rlus straf-
sciroppen tritsluitsel cl ienden te geven.Na rle

medaille volgde nog een ergrtlncle en kon cr ge-

tiorrclrt woltlen. De rnerlaille wer(i ook nat \\'ant

tl ie lietcn ze voorlripig rriet weer los. H,,g 2zl1

tlat ook alweer nret tlie kinclerhanrl, .. , .

ietler geval weer zeer geslaagdl!
De

?IN

Danres en Heren van

erg hetlanktl
rle ()rganisatie rvrtrtlen heel

Henk Roeilel.s
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SPECIALITEIÏEN O,A.:
'SÏEENGFIÍLLEN
'AMELANDER I.AMSVLEE§
" DIV VLEES. EN VISGEHECHïEN

Eat GEE&-*I? aieuws ve!-scÈ,ijlÈ 9 tot to keer p*"
Jaar.

Oplage: Blu. 3So erauplareu,

Àbonaeueat G IÍ uisuss:
f :.sr= per jaar

Àdv€rteatie G E EieurÍ;:
f, Sor= petr Jaar.

=1-'?=4-=-

ËEDETEREER§ GEEL BIB }TTEOB§:
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R€ËAUNO

->$<-
AmeEand

Yoarr lca-.phèe ruïren

Reëaktie:

sÍnd Redl
Lay Outl

llpewerk:

Offset-
druk I

Montage:

Frans Eulsebos
[oos ]lo1enaar
EenÏ RoarrèI.g
Jan gppilg

.fan Egp5.ag

ceppy VeltaEa
Coty Íieuaa

Rudy Bloen
Do1Í Xieastra

Fraas ter scbure
Ben de Kruijff
Nico Oud
fda Kiewied
Luc van ?iggeleu
Jozef Brouwer

IíE§:
líilleu Beijaard
Dolf Íieastra
Frans ter Scbure
Peter Fomer
Benao Femer
?reas Eieriad

BrrRttÍ:
tÍeseel -BEour€r
Eea da X:nrijf,f
Geoage !íoleaatr

Voor een dagje wadderefl
<l

I,/ WADVAARÏEN

met de Lange en de Snelle
gewoon effe bel1e

Henkt 42686*-0eke: 42g60

Eezorgiag

Bezorgiag

Bez orgiag EOIrtUtí-8§.,L0U
Ecnk Roenerg

tel: G519L42389

Ook geschikt wor reunies en partijen.
Hetgehete jaargmped.
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snackbar

De Bakkerij
Buren,
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